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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 16 şi 17 septembrie 2009 

 

 

În ziua de 16 septembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 

privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar - PLx 341/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale - PLx 344/2009 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator - PLx 373/2009. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

 

 



La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Gabriela Mateescu,  

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind 

pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 

parlamentar - PLx 341/2009 a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în cursul 

dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. Cu unanimitate 

de voturi propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale - PLx 344/2009 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, 

consilier parlamentar.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitatul. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii 

legislative. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator - 

PLx 373/2009 a fost amânată pentru şedinţa următoare. 

 

În ziua de 17 septembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea 

de zi proiectul amânat în şedinţa anterioară. 

 
La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Cristina Irimia, consilier 

juridic în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitatul, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, propunerea de avizare 

favorabilă a fost acceptată. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 16 şi 17 

septembrie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD+PC) – ministru. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru şi Iulian Vladu – membri. 

  

  Preşedinte,     Secretar, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia-Ana VLĂDESCU 
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